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Ohlédnutí za minulým školním rokem….
Už konec května a celý červen byl pro děti v základní škole plný
zážitků. V květnu žáci 5. ročníku prezentovali své ročníkové práce.
Každý žák si zvolil téma, které jej zajímá, a pracoval na něm půl
roku ve škole i doma. Témata: V. Lapáčková - Moje domácí
zvířátka; A. Kinclová - O člověku; T. Povolný - II. světová válka; B.
Dvořáková - Styl a M. Kocajová - Vesmír. Veřejné prezentace jsme
mohli vidět 30. 5. 2016 a představené práce dosahovaly vysokých
kvalit.
Červen, ten byl naplněný zážitky až po okraj. Brzy ráno ve středu
1. 6. 2016, neboli o Dětský den, jsme jeli na natáčení pořadu
Snídaně s Novou. Všichni máme z natáčení spoustu zážitků, jako
třeba grafity nebo airsoft. A u dětského dne ještě zůstaneme.
3. června 2016 byl dětský den ve škole. Školou voněla čokoládová
fontána a ve fitsálu byl nafouknutý skákací hrad. Kluci si mohli
přinést nerfky (pistole). Bohužel kvůli nerfkám vznikly drobné
rvačky o náboje.
Další velkou akcí byla 21. června 2016 Školní akademie. Děti ze ZŠ
připravily nádherná vystoupení: básničky, písničky a žáci ze 4.
a 5. ročníku nacvičili divadlo O dvanácti měsíčkách. Celá akce byla
ukončena šerpováním nás, žáků 5. ročníku.
V ten samý den naše dětská Žákovská rada společně s učitelkami a
vychovatelkami uspořádala pro
všechny v 19:30 večírek.
Tančilo se, byl bufet a
vrcholem
večera
byla
tombola.
Jak vidíte, z posledních
dnů v naší škole máme
nezapomenutelné zážitky.
(napsali žáci 5. ročníku)

Výlet na Křivoklát a do skláren v Nižboru
28. června jsme podnikli se všemi ročníky ZŠ
celodenní výlet. Nejdříve jsme v ranních
hodinách navštívili a důkladně prohlédli celý
hrad
Křivoklát.
Milá slečna
průvodkyně
pochopila naši touhu po
focení nad čímž zajásali
všichni, co měli možnost pár
snímků pořídit. Zábavným,
poučným
a
poutavým
vyprávěním nás provedla
celým hradem, poté jsme
vzali útokem obchůdek se
suvenýry! Paní u pokladny
nestíhala sčítat položky :)) Po krátkém odpočinku
jsme směle vykročili na naučnou stezku Brdatku,
která spojuje Křivoklát s městem Zbečno. A i
přes známou otázku - "Kdy už tam budeme?" – která několikrát
zazněla s prvními kroky na lesní pěšině, cestu dlouhou 6,5 km,
zvládli všichni na jedničku! Občas někdo objevil broučka nebo
motýla, nad kterým se pak každý jen rozplýval. Ke konci cesty děti
zahlédly na břehu řeky krásnou
nutrii, která nás s velkou dávkou
zvědavosti
kousek
cesty
doprovázela podél břehu. K
autobusu jsme dorazili asi za 90
minut. Poté nás pan řidič převezl
do skláren v Nižboru. Nejdříve
bylo
nezbytně
nutné
se
občerstvit skvělou zmrzlinou. Slečna průvodkyně se nás ujala a
provedla celou výrobou nádherných skleněných výrobků. Po
prohlídce jsme opět brali útokem obchůdek se suvenýry a věřte,
bylo z čeho vybírat! Na zpáteční cestě všichni unaveným, ale
pyšným pohledem prohlíželi své, s láskou vybrané, dárečky pro
maminky.
Co dodat? Skvělý výlet! :))

Zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září 2016 začíná nový školní rok 2016/2017.
Jako vždy se se všemi ze základní školy sejdeme na školní zahradě,
kde proběhne v 8 hodin společné slavnostní zahájení. V prvním
ročníku základní školy přivítáme letos sedm nových žáčků. Třídní
učitelkou bude Mgr. Šárka Holečková.
V mateřské škole jsme připraveni od brzkého rána přivítat všechny
děti, ale zejména ty nové, které ve školce začínají a první den je pro
ně velkou zátěží. Provoz bude od 6:30 do 16:30, jak je běžné.
Těšíme se na všechny děti i žáky. Přejeme jim i jejich rodičům
spousty krásných dní ve škole a radost z každodenních úspěchů.

Lidé ve škole...
Na všechny uvedené se můžete s důvěrou obracet
v souvislosti se vzděláváním svých dětí
i s děním v naší nádherné škole :-).
Rádi Vám pomůžeme nebo poradíme.

Pedagogický sbor
Mgr. Bc. Šárka Holečková - ředitelka školy a třídní učitelka 1.
ročníku ZŠ (holeckova@skolastehelceves.cz, tel. 728 816 838)
Mgr. Miroslava Štancová - třídní učitelka 2. a 3. ročníku ZŠ
Mgr. Miloslav Štěpán -, třídní učitel 4. a 5. ročníku ZŠ
Ladislava Nová - učitelka ZŠ
Andrea Povolná - učitelka ZŠ a asistentka pedagoga
Petra Šmídová - vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga
Michaela Kracíková - vychovatelka školní družiny
Kateřina Müllerová - vedoucí učitelka MŠ
Martina Tesařová učitelka MŠ (I. třída MŠ U Krtečka)
Kristýna Beznosková - učitelka MŠ (II. třída MŠ U Kašpárka)
Petr Michalíček a Vladimíra Rašková DiS. - učitelé MŠ (III. třída MŠ
Dřetovice U Žirafky)
Marika Zázvorková - asistentka pedagoga

Emailové adresy na pedagogy jsou vždy tvořeny ve formátu
prijmeni@skolastehelceves.cz. Další kontakty najdete na našem
webu www.skolastehelceves.cz.

Rodičovské sdružení Školáček
Do práce spolku Rodičovské sdružení Školáček se s nadšením
na konci školního roku zapojily nové členky:
Klára Plachá - předsedkyně spolku
Marcela Rytířová - místopředsedkyně spolku
Dana Dobešová - pokladní spolku
Gabriela Andrášeková - kontrolní výbor
Kateřina Müllerová - kontrolní výbor
Petra Šťáhlavská - kontrolní výbor
Budeme rádi, pokud získáme další aktivní rodiče, kterým není
naše školy lhostejná. O dění Vás budeme informovat!

Školská rada
Dle školského zákona je v naší škole ustanovena Školská
rada, která má devět členů. Projednává důležité záležitosti
týkající se chodu školy.
Kateřina Müllerová - předsedkyně Školské rady (pedagog školy)
Vladimíra Rašková DiS.- členka školské rady (pedagog školy)
Mgr. Miroslava Štancová - členka školské rady (pedagog školy)
Mgr. Markéta Debroise - - členka školské rady (zástupce rodičů)
Alena Vodová - členka školské rady (zástupce rodičů)
Michaela Jírová - členka školské rady (zástupce rodičů)
Jaroslava Štancová - členka školské rady (zástupce zřizovatele)
Mgr. Světlana Schröderová - členka školské rady (zástupce
zřizovatele)
Renata Dobrá - členka školské rady (zástupce zřizovatele)

Připravujeme
 6. září - Rodičovské schůzky ZŠ
 7. září - Rodičovské schůzky MŠ
 9. září – Školní olympiáda ZŠ (celé dopolední vyučování)
Informace o našich akcích najdete v kalendáři akcí a školního roku
na titulní stránce našeho webu www.skolastehelceves.cz .

